Integritetspolicy
Inledning
Denna integritetspolicy är utarbetad efter de krav som Dataskyddsförordningen (ofta kallad
GDPR) ställer på Sveriges unga akademi som personuppgiftsansvarig. Integritetspolicyn
beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter, hur din rätt till skydd av dina personuppgifter
tillvaratas och hur du kan utöva dina rättigheter.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Sveriges unga akademi är organisatoriskt två delar: dels forskarorganisationen Sveriges
unga akademi med dess valda ledamöter och den verksamhet som de bedriver, och dels
Stiftelsen Sveriges unga akademi (organisationsnummer 802477-9483) vars huvuduppgift
är att bedriva den tvärvetenskapliga forskarorganisationen Sveriges unga akademi (nedan
kallad akademin).
Stiftelsen Sveriges unga akademi (nedan kallad stiftelsen) är personuppgiftsansvarig för all
behandling av personuppgifter som sker inom ramen för såväl stiftelsens som akademins
verksamhet.
Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?
För att stiftelsen och akademin ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas
personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Hantering av personuppgifter
sker såväl i det interna arbete som i den verksamhet som riktar sig mot utomstående
personer och organisationer.
Exempelvis behandlar vi personuppgifter för att administrera och dokumentera våra interna
möten och aktiviteter, kommunicera med ledamöter1, hantera ledamotsrelaterade
ekonomiska transaktioner, samt för hantering och administration av anställda. Vi hanterar
också personuppgifter i samband med information och aktiviteter som riktar sig till
utomstående, samt vid hantering av ansökningar (t.ex. vid inval eller priser). Personuppgifter
hanteras även i samband med ansökningar om bidrag till verksamheten, samt
administration och rapportering av sådana bidrag.
Personuppgifter kan även komma att samlas in om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå
tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b)
tillvarata stiftelsens rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.
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Hur informerar vi om insamling och hantering av personuppgifter?
Informationen riktad till dig som registreras ska alltid som ett minimum förklara ändamålen
med behandlingen samt den rättsliga grunden för behandlingen, vilka uppgifter som det
handlar om och hur länge uppgifterna kommer att sparas. När ditt samtycke krävs för en
behandling ska du alltid informeras om detta innan du lämnar ditt samtycke. Du har när
som helst rätt att återkalla samtycket.
För att informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter ska vara så tydlig och
relevant som möjligt, har vi valt inte lämna alltför detaljerad information i denna policy.
Istället lämnas information alltid i så nära anslutning till insamlingen som möjligt.
Vilka delar vi personuppgifter med?
Vi kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.
Personuppgifter kan lämnas ut till bolag/organisation som ska behandla dem för vår
räkning, exempelvis leverantörer vi samarbetar med för att driva verksamheten såsom ITleverantörer eller leverantörer av andra tjänster. Det är dock alltid stiftelsen som ansvarar
för behandlingen och bola-gen/organisationerna får inte behandla personuppgifterna för
något annat ändamål än det som vi har instruerat dem om.
Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå
tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet som
exempelvis Skattemyndigheten; (b) tillvarata stiftelsens rättsliga intressen, eller (c)
upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska
problem.
Hur lagrar vi personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES, men personuppgifter kan
komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av en leverantör eller
underleverantör. Vi vidtar organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa
att personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i
samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vid insamlingen av personuppgifter ska information ges om hur länge personuppgifterna
sparas. Personuppgifter ska raderas efter överenskommen tid, eller tidigare om det inte
längre finns behov av att hantera personuppgiften.

Dina rättigheter som registrerad
Dataskyddsförordningen ger omfattande skydd till den registrerade. Du kan när som helst
utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av
personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta
oss (kontaktuppgifter finns sist i dokumentet) för att utöva dina rättigheter.
Rätt till information
Du har rätt att få tillgång till och information om vilka personuppgifter som akademin
behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Kontakta oss om du vill ha ett

2 /4

registerutdrag enligt gällande dataskyddsregler. Registerutdrag skickas till din registrerade
folkbokföringsadress om inget annat anges.
Rättelser, begränsningar och radering
Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas, att behandling av personuppgifter
begränsas eller att personuppgifter raderas. I vissa fall kan det vara så vi inte kan fullfölja
din begäran, om det till exempel finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera
personuppgifter. I sådana fall kommer vi informera dig om detta och begränsa
behandlingen av personuppgifterna till att bara uppfylla den legala skyldigheten.
Rätt till dataportabilitet
Under Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få ut och överföra sina
personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan. En förutsättning är att den
personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den
registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana
personuppgifter som den registrerade själv har lämnat. Vi gör en bedömning om det finns
en rätt till dataportabilitet från fall till fall.
Återkalla ett samtycke
Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig att du har lämnat ett samtycke till behandlingen, har du rätt att återkalla ditt samtycke. För att återkalla ditt samtycke använd dig
av instruktionerna du fick när du lämnade ditt samtycke eller kontakta oss.
Rätt att inge klagomål hos tillsynsmyndighet
Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot Dataskyddsförordningen
har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Integritetsskyddsmyndigheten
(tidigare Datainspektionen) är tillsynsmyndighet i Sverige.
Behandling av barns personuppgifter
Vid aktiviteter som riktar sig till omyndiga sker insamling av personuppgifter med
vårdnadshavares tillstånd. Om du är vårdnadshavare till ett barn som har lämnat
personuppgifter till oss kan du kontakta oss om du vill få information om eller rättelse eller
radering av personuppgifterna.
Säkerhetsåtgärder
Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina
personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
Förändringar av integritetspolicy
Om denna integritetspolicy ändras kommer vi att publicera en reviderad integritetspolicy på
vår webbplats med information om när ändringarna träder i kraft. Om vi genomför
väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan vi också välja att informera dig på annat sätt,
till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats.
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Om du vill veta mer
Välkommen att kontakta oss om du har frågor om stiftelsens personuppgiftsbehandling
eller vill utöva dina rättigheter.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
114 18 Stockholm

Vd Sverker Lundin
sverker@sverigesungaakademi.se

Beslutad den 8:e juni 2018 av styrelsen för Stiftelsen Sveriges unga akademi.
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